
                                                   

 

 

 

 

Chamada de artigos: 

 

“Desenvolvimento e desenvolvimentismo(s) no Brasil” 

Edição especial de Economia e Sociedade, 20 anos 

 
Economia e Sociedade, publicação do Instituto de Economia da Unicamp, está completando vinte 

anos de existência. Desde 1992, a revista se manteve fiel à missão de divulgar e contribuir para o 

desenvolvimento da reflexão crítica nos campos da economia e da história econômica, acolhendo a 

produção inspirada pelas tradições de Marx, Keynes, Kalecki e Schumpeter, bem como pela 

reflexão latino-americana sobre o desenvolvimento econômico. Nesta linha, e respeitando os 

procedimentos editoriais de praxe, se consolidou como referência entre as publicações nacionais 

em economia. 

Para celebrar a data, a revista publicará ainda em 2012 um número especial temático (sem prejuízo 

de seu fluxo normal de edições), e para ele convoca a comunidade de economistas e outros 

cientistas sociais a submeterem trabalhos. O tema escolhido é caro à tradição da revista e do IE: o 

modelo de desenvolvimento brasileiro e o debate sobre ele. Ao longo desses últimos 20 anos, as 

opções estratégicas sobre o desenvolvimento brasileiro sofreram inflexões importantes, em 

direções distintas, cujos significados e extensão são objeto de diferentes interpretações. Em 

paralelo, as reflexões acadêmicas específicas sobre o desenvolvimento, ofuscadas por um longo 

período de instabilidade macroeconômica e baixo crescimento, voltaram nos anos mais recentes a 

ganhar corpo e a mobilizar pesquisadores e intelectuais, com rica variedade de abordagens e 

posicionamentos.  

Os artigos sobre esses temas devem ser enviados, até o dia 30 de julho de 2012, exclusivamente 

para o email rev.eco.soc@gmail.com, com indicação expressa de submissão para o número 

especial. A submissão não implica em compromisso de publicação. Após avaliação pelo Conselho 

Editorial e processo de revisão anônima por pares (blind review), os artigos selecionados serão 

editados e o número será lançado em seminário no IE-Unicamp até o final de 2012. 

Além do ineditismo dos trabalhos submetidos, exige-se o respeito às recomendações e regras 

gerais de formatação já vigentes para o fluxo normal de submissões à revista, especificadas na 

página seguinte. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais de contato mencionados abaixo. 

 

Revista Economia e Sociedade 

Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas 

Rua Pitágoras, s/n. CP 6135. 

13083-857 - Campinas - SP – Brasil 

www.scielo.br/ecos  

 

André Martins Biancareli, Editor-chefe 

Tel.: + 55 19 35215721 

E-mail: andremb@eco.unicamp.br 

Ricardo Vulto, Secretário 

Telefone: + 55 19 35215731 

E-mail: ricardovulto@gmail.com 



Diretrizes e regras de formatação para a submissão de artigos  

 

“Desenvolvimento e desenvolvimentismo(s) no Brasil” 

Edição especial de Economia e Sociedade, 20 anos 
 

• Os artigos devem ter até 70.000 caracteres (sem espaços), em formato .doc (ou .docx); 

gráficos e tabelas devem ser enviados em formato que permita a edição. Serão aceitas, para 

essa edição especial, submissões em português, inglês e espanhol. 

• Devem incluir título, resumo (máximo de 150 palavras) e uma lista de até cinco palavras-

chave. Todas essas informações devem ser apresentadas em português (ou espanhol) e em 

inglês. Deve constar também uma lista de até cinco códigos no sistema de classificação do 

Journal of Economic Literature. 

• Gráficos, tabelas (ambos com título e fonte), equações e notas de rodapé devem ser 

limitados às necessidades do texto. Devem também ser inseridas no texto, e não em seu 

final. 

• As referências bibliográficas completas devem ser apresentadas no final do trabalho e não 

nas notas de rodapé. No corpo do texto, as referências conterão somente nome do autor, 

data de publicação original da obra e páginas ou capítulos utilizados. 

• O envio de texto autoriza sua publicação e implica compromisso de que o mesmo material 

não esteja sendo submetido a outro periódico; em casos excepcionais, pode-se analisar a 

possibilidade de publicação simultânea em outro idioma. Na hipótese de que o texto seja 

parte de livro em preparação, os autores devem fornecer detalhes quanto ao título e à data 

presumível da edição; no livro, deverá ser mencionada a publicação original em Economia e 

Sociedade. 

• As contribuições devem ser enviadas para o email rev.eco.soc@gmail.com, com indicação 

expressa de submissão para o número especial. Não utilizar, para essa edição especial, o 

sistema normal de submissão de artigos.  

• No corpo do texto, devem ser evitadas referências que possibilitem a identificação da 

autoria. Nome do autor ou autores, filiação institucional, endereço para correspondência e 

endereço eletrônico, telefone e fax devem constar de um arquivo suplementar, ou do corpo 

da mensagem. 

• O original é considerado definitivo. Os textos selecionados passam por revisão ortográfica e 

gramatical. A revista não paga direitos autorais. 

• Os autores dos artigos são responsáveis pelas ideias e conceitos contidos nos artigos. 


